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MISSÃO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO  DO PROJECTO CENTRAL AFRICAN BACKBONE APL2 

EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (CAB2 STP; DOM NO. H-642-ST) 

24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

AIDE MEMOIRE 

 

 

1. Uma missão do Banco Mundial composta por Isabel Neto (chefe de projecto e 

Especialista Senior em TIC), e Eva Clemente (Especialista em TIC) esteve em São Tomé e 

Príncipe de 24 a 27 Novembro de 2014 com o objectivo de realizar uma missão de apoio à 

implementação do projecto CAB2 em São Tomé e Príncipe. A missão foi apoiada à distância por 

Sónia Guilherme (especialista de adquisições) e Enagnon Ernest Eric Adda (especialista em 

gestão financeira). 

 

2. Esta foi a última missão de apoio à implementação do projecto antes do seu fecho, 

previsto para dia 31 de Dezembro de 2014. Como tal, esta missão teve os seguintes objectivos 

específicos (i) fazer o seguimento dos trabalhos para a ligação da Internet para as escolas 

secundárias, com vista a garantir a conclusão atempada e satisfatória dos trabalhos, (ii) fazer o 

seguimento das acções em suspenso (nomeadamente a adopção/aprovação dos textos revisão 

regulamentação, e a adopção da estratégia das TICs), (iii) apoiar o governo na preparação do seu 

relatório de fecho do projecto e recolher alguns dados para a conclusão do relatório de fecho de 

projecto do Banco, (iv) fazer uma última revisão dos aspectos fiduciários do projecto e 

nomeadamente tomar as providências necessários para a utilização total dos fundos do projecto. 

Sendo um período de transição no país, com a nomeação de novo governo eminente mas ainda 

não completada, esta missão teve encontros ao nível técnico apenas. 

 

3. A missão gostaria de agradecer de maneira especial à AGER, INIC, AFAP e 

respectivas equipas pela colaboração e pelas trocas construtivas durante a missão. A missão 

agradece ainda à CST, e à Unitel pela sua disponibilidade.  

 

1. SITUAÇÃO DO PROJECTO E RECOMENDAÇÕES 

 

4. Situação do projecto. A 24 de Novembro de 2014, do montante total do projecto de 

SDR 9.8m (equivalente a $14.90m USD), foram desembolsados SDR 9.67m (equivalente a 

$14.16m USD), o que representa 98.66% dos fundos do projecto. O montante por desembolsar é 

de SDR 0.13m (equivalente a $0.19m USD). A equipa de projecto tem estado a planificar a 

utilização dos fundos com vista a que a totalidade seja utilizada até à data de fecho do projecto, 

em 31 de Dezembro de 2014. 

 

5. Progresso na execução do contrato para ligação das escolas à internet. Desde a 

última missão em Agosto de 2014 o projecto tem estado a implementar o último contrato a ser 

financiado pelo projecto – a ligação das escolas secundárias à internet. Até ao momento e 

segundo a CST, o serviço está já instalado em 20 das 27 escolas. Espera-se que seja possível 

realizar as ligações em falta até ao final de Dezembro de 2014. Tendo-se registado que nalgumas 

escolas de maior dimensão a cobertura é deficiente, está em discussão uma adenda para melhor 

cobrir essas escolas. 

 
6. Atrasos na aprovação de textos pelo governo. Vários textos continuam a aguardar 

aprovação pelo governo e assembleia: a estratégia das TICs, as alterações à lei de bases de 

telecomunicações e textos sobre o serviço universal. Sendo que alguns atrasos podem ser 

explicados pelas eleições que ocorreram no país em Outubro 2014, estes textos aguardam 
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aprovação há já bastante tempo, pelo que se espera que o novo governo os possa aprovar quanto 

antes, e se possível (pelo menos no que não depende da Assembleia) ainda antes do fecho do 

relatório de fecho do projecto. 

 

7. Fecho do projecto a 31 de Dezembro de 2014. A cerca de um mês do encerramento 

do projecto recomenda-se que a equipa tome todas as medidas para esse fecho, nomeadamente a 

conclusão das actividades, aprovação dos vários textos, bem como os aspectos administrativos e a 

preparação do relatório final projecto.  

 

8. Recomendações para os próximos 4 meses. As principais recomendações da missão 

são assim as seguintes: 

 Preparar o fecho do projecto a 31 de Dezembro de 2014 com a conclusão de 

actividades e preparação do relatório final. Recomenda-se que a AFAP e INIC 

velem pela implementação atempada e sem demoras do contrato da internet nas 

escolas, incluindo da adenda para as escolas de maior dimensão. Tratando-se do 

último contrato substantivo a ser implementado pelo projecto, apela-se a todos os 

intervenientes para não poupar esforços e evitar atrasos na sua execução. 

Recomenda-se ainda que o Governo e AFAP comecem a preparar o fecho – no que 

respeita aos aspectos administrativos, e também à preparação do relatório do fecho do 

projecto (Implementation Completion Report – ICR). O Banco partilhará em breve 

uma primeira versão do seu próprio relatório e pede comentários ao Governo. O 

Governo deverá também enviar o seu próprio relatório ao Banco até 31 de Dezembro 

de 2014. 

 Adoptar ou promulgar quanto antes a estratégia das TICs, o projecto de revisão 

da lei de bases e regulamentação do serviço universal que aguardam aprovação 

há vários meses. A adopção da estratégia das TICs pelo Conselho de Ministros está 

pendente desde 2012
1
, e aguarda-se a promulgação pela Assembleia das revisões à lei 

de bases das telecomunicações (já aprovadas em Conselho de Ministros). Uma vez 

promulgadas estas alterações poderão ser revistos os dispositivos do Fundo de 

Serviço Universal (FSU). Tendo sido preparados pelo projecto, seria desejável que o 

relatório de fecho do projecto pudesse reportar a sua aprovação.  

 Deliberar sobre o lançamento do concurso para telecentros e sobre o concurso 

dos dispositivos/tablets assim que possível depois das eleições. Durante o governo 

anterior estavam planeados, sobre financiamento do Governo (provenientes da receita 

da venda da segunda licença), concursos para a instalação de 3-4 telecentros e a 

aquisição de dispositivos/tablets para distribuição aos estudantes das escolas 

secundárias. Estes projecto foram estruturados e os documentos preparados pelo 

projecto CAB2. Espera-se que o novo governo a entrar em funções possa deliberar 

sobre o lançamento destes concursos quanto antes. 

 Reflectir sobre a nova realidade do sector pós-CAB2 e sobre as prioridades 

ligadas ao desenvolvimento de aplicações TICs. O projecto CAB2 teve um 

contributo importante para o desenvolvimento das infraestruturas de 

telecomunicações e para a restruturação do sector, com a sua liberalização efectiva. 

Convidam-se as autoridades a reflectir sobre a nova realidade do sector: a situação 

actual abre agora a possibilidade de desenvolver diversas aplicações em TICs, 

nomeadamente no âmbito do governo electrónico. A missão discutiu sobre a 

                                                 
1
 A estratégia das TICs foi preparada em 2012 depois de várias consultas e discussões públicas. No final de 

2013 tinha sido decidido que a estratégia deveria incluir uma descrição sobre a estrutura institucional do 

sector, com os papéis das várias instituições tais como o INIC e a AGER. Estas alterações já foram feitas, 

mas a estratégia ainda não foi adoptada. 
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importância de standards e aplicações nesta área, e está disponível para reflectir em 

conjunto sobre o que pode ser implementado. Em particular a missão teve ocasião de 

discutir com as autoridades a nível técnico sobre o desenvolvimento ou expansão da 

aplicação ligada ao registo civil, que poderia ser uma primeira aplicação a 

desenvolver. Pede-se ao governo que reflicta sobre estas prioridades e entre em 

contacto com o Banco se houver interesse em trabalhar nestas áreas. 

 

9. Sugere-se que com a entrada do novo governo pode ser útil realizar um encontro do 

Comité de Coordenação do Projecto (CCAP), integrando um elemento do INIC para fazer o 

ponto de situação sobre os assuntos mencionados em cima com os vários intervenientes e 

dinamizar a sua implementação antes do fecho do projecto.  

 

2. ACTIVIDADES FINANCIADAS PELO PROJECTO 

 

2.1. CABO SUBMARINO ACE 

 
10. Funcionamento da STP-Cabo - novos representantes legais, possível conflito de 

interesse. O lançamento comercial do cabo submarino em STP aconteceu em Fevereiro de 2013. 

No seguimento da venda da quase totalidade da participação do Estado Santomense à UNITEL 

International Holding BV a 3 de Maio de 2013, a estrutura accionista da sociedade neste 

momento é de 74.5% para a CST, 25% para a UNITEL. O estado possui uma única acção (golden 

share) que lhe confere o poder de vetar qualquer alteração aos estatutos da sociedade que altere 

nomeadamente o princípio de acesso aberto à capacidade da cabo e é representado no Conselho 

de Administração por um membro. Em Abril tinha sido discutida a preocupação sobre a 

nomeação pelo Governo do seu representante legal no Conselho de Administração da sociedade, 

tendo o Governo nomeado um funcionário da CST – o que parece constituir um claro conflito de 

interesse, pondo eventualmente em questão a capacidade desse representante defender os 

interesses do estado sempre que eles se venham a opor aos interesses do seu próprio empregador. 

Esta situação continua até à data. 

 

11. Atrasos nos pagamentos ao consórcio. A missão foi informada de que a STP-Cabo 

tem registado atrasos de pagamento das despesas de operação e manutenção por parte da 

UNITEL. Sendo que estes atrasos, se persistirem, podem por em causa o acesso do país à 

capacidade do cabo submarino (e o acesso à internet para o país), recomenda-se que o Governo 

monitorize a situação com cuidado e possa ter um papel de facilitador junto à UNITEL para a 

resolução do problema, se este persistir. 

 
12. Discussões ao nível do consórcio – segmento 4 (STP – África do Sul). Por enquanto, 

apenas o segmento S3 (Costa de Marfim- STP) foi instalado em STP. As ultimas informações 

indicam que as discussões do segmento 4 - para África do Sul- evoluíram positivamente, e que já 

haverá financiamento – tal será confirmado numa reunião do consórcio ACE a ter lugar em 

Lisboa a meados de Dezembro de 2014. 

 
13. Cabo submarino no Príncipe. Relativamente ao possível cabo submarino a instalar no 

futuro, foram feitos contactos, quer pelo Banco, quer pelo Governo, com o Governo da Guiné 

Equatorial (ao mais alto nível através do Presidente da República de São Tomé e Príncipe e 

também ao nível do Ministro de Obras Públicas). O objectivo foi o de avaliar a exequibilidade, a 

médio-prazo, de uma ligação por cabo submarino Malabo-Príncipe-São Tomé-Annobón (ie, 

aproveitar o projecto da Guiné Equatorial de ligar a ilha de Annobón para realizar uma ligação 

por cabo submarino à ilha do Príncipe a um custo marginal). Contactos durante a missão passada 

revelaram no entanto que a Guiné Equatorial estaria agora a considerar realizar apenas uma 
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ligação Annobón – São Tomé, e fazê-lo quando da passagem do barco para ao segmento 4. Tal 

não dificultaria necessariamente usar este projecto para ligar também o Príncipe, a ligação 

estabelecer-se-ia na direcção contrária. O regresso do barco para instalar o segmento 4 entre São 

Tomé e a África do Sul representa uma oportunidade única para poupar custos na instalação de 

um cabo para ligar a ilha do Príncipe. Segundo informações fornecidas pelo governo, este tema 

foi discutido recentemente num encontro bilateral entre STP e GEQ numa comissão mista.  Dado 

que tudo indica que os trabalhos do segmento 4 - para África do Sul serão iniciados no primeiro 

trimestre de 2015 sugere-se que o Governo intensifique a cooperação com a Guiné Equatorial 

com vista a concretizar o projecto nos próximos meses. Caso o projecto vá para a frente, o 

investimento por parte de STP poderia eventualmente ser partilhado pelo Governo, operadores, e 

outros parceiros (HBD, Petrolíferas, FSU, etc). Visto que os operadores acabam de fazer 

investimentos importantes para fazer um upgrade das suas ligações ao Príncipe, é possível que 

estes não estejam interessados a participar financeiramente. 

 

2.2. ATRIBUIÇÃO DA 2A LICENÇA 

 

14. Introdução do segundo operador em STP. A licença da empresa UNITEL 

International Holding BV foi atribuída definitivamente a 3 de Maio de 2013. O prazo legal para 

entrada em operação era Maio de 2014. A UNITEL começou os trabalhos de instalação da sua 

rede no primeiro semestre de 2014, fez um lançamento técnico a 23 Junho de 2014, e o 

lançamento comercial definitivo em São Tomé e Príncipe foi a 29 de Julho 2014
2
 (ver fotos da 

primeira loja comercial da UNITEL). Desde Agosto é visível a clara expansão da rede de vendas 

da UNITEL (e da CST) por toda a ilha, com a abertura de duas novas lojas na Trindade e em 

Neves, e muitos outros agentes de revenda. O lançamento não foi ainda feito na ilha do Príncipe, 

mas está previsto para breve (ver discussão sobre o link de microondas). 

 

 

  

  
 

 

2.3. EFEITOS DA CHEGADA DO CABO ACE E DA ENTRADA DO 2º OPERADOR 

 

15. Efeitos da chegada do cabo até à data. O lançamento comercial do cabo submarino 

em STP aconteceu em Fevereiro de 2013, pelo que à data da missão há cerca de 20 meses de 

                                                 
2
 Tal representa um atraso de cerca de 3 meses do prazo inicial, tendo a UNITEL devidamente 

solicitado prorrogação deste prazo à AGER. 
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experiência. Os resultados continuam a ser visíveis: antes da entrada do cabo, STP utilizava cerca 

de 50Mbs: este valor subiu para 300Mbs em Junho 2013, para 456Mb em Novembro 2013, para 

620 Mb em Agosto 2014 e está agora instalados 775Mb em Novembro de 2014
3
, prevendo-se que 

este valor suba para 1,085Mbs com a instalação de mais 2 STM-1 até ao final do ano. Ou seja 

com a capacidade actual do cabo (i) está a ser utilizada 15 vezes mais capacidade do que era 

utilizado antes do cabo chegar, prevendo-se que suba até 20 vezes sensivelmente dois anos após a 

entrada ao serviço do cabo submarino. 

 

16. Evolução de preços no mercado das telecomunicações após entrada do cabo. Desde 

a entrada ao serviço do cabo submarino os preços médios de acesso à internet baixaram. Uma 

ligação de 1mb custava 315 euros/mês, valor que no momento assegura 60Mb com tráfego 

ilimitado
4
. Existem também agora pacotes para menores volumes, quer ofertas de ADSL quer de 

serviço móvel 3G. Existem pacotes com consumo mais baixo e preços mais baratos por exemplo 

ofertas de 25 Euros/mês (aumentando o trafego incluído em +50%, de 8GB para 12GB) para uma 

ligação ADSL e uma subscrição móvel 8 Euros (mas com tráfego limitado em 1GB) e oferta dos 

equipamentos iniciais para remover a barreira de adopção para novos clientes. A CST passou 

assim de 600/700 clientes para 5,300 clientes ADSL, fibra e banda larga móvel em conjunto. A 

UNITEL pratica preços equivalentes para o serviço móvel, com 8 euros mensais para 1GB ou 

12euros para 2GB. 

 
17. Efeitos da entrada da UNITEL. A UNITEL começou a sua actividade comercial no 

final de Julho 2014 e conta atingir cerca de 8,000 clientes no final do ano. O tendo já adquirido 

desde o lançamento um total de 3,000 clientes. Relativamente ao aos preços do serviço de voz, a 

UNITEL começou com um pacote base de pré-pago de 0.10 Euros/minuto similar ao oferecido 

pela CST (tarifário leve-leve) mas com a diferença de que a UNITEL mantém os mesmos preços 

para ligações na sua rede e fora de rede, enquanto a CST cobra as chamadas efectuadas para a 

outra rede a um preço por minuto 70% mais elevado. A Unitel oferece ainda chamadas 

internacionais ligeiramente mais económicas
5
. A Unitel estima que 65% dos seus clientes sejam 

maioritariamente do serviço de dados (e 35% de voz). 

 

18. Evolução do mercado e entrada da concorrência. Com a entrada do cabo submarino 

e da concorrência, regista-se um maior dinamismo do mercado, com melhores ofertas (mais 

baratas e maior diversidade de pacotes) e ainda um melhor serviço ao cliente, com redes de 

distribuição e venda de recargas reforçadas. De um ponto de vista de cobertura – o serviço móvel 

tem já uma cobertura muito satisfatória, e os operadores estão agora a trabalhar, nomeadamente a 

CST, na expansão da rede interna por fibra para melhor poder tirar partido da chegada do cabo 

ACE. A CST conta neste momento com uma rede em fibra com capacidade até 100Mb, tendo já 

ligado cerca de 150 clientes.  

 
19. Lançamento de outros serviços. Surgem também já investimentos de outros 

operadores para melhorar o acesso em zonas urbanas e rurais. A empresa Banhof, por exemplo, 

iniciou a nível experimental um projecto de cobertura Wifi com senhas pré-pagas, e está a 

expandir acesso para as escolas (ver em baixo antena na escola de Guadalupe, por exemplo). 

                                                 
3
 A capacidade alocada a STP dentro do cabo internacional é actualmente de 4,500Mbs, pelo que 

ainda se pode instalar 6 vezes mais capacidade, antes de um upgrade ao cabo. 
4
 De momento os preços da CST são: 8mb – 100 eur, 16Mb – 200 eur, 60Mb– 300 eur e 

100Mb – 450eur para uma ligação ADSL de tráfego ilimitado. 
5
 Por exemplo o tarifário mais económico da UNITEL para chamadas ao estrangeiro é 806 dobras 

per minuto mais barato que da CST, mas tal constitui apenas 6% do valor por minuto. 
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Empresas como a Globus ou empresa multimedia Andim são fruto em parte de esta conectividade 

melhorada. Espera-se que a AGER clarifique os procedimentos e requisitos para atribuição de 

licenças para ISPs, enquadrando esta questão na assistência sobre o quadro jurídico e 

regulamentar, trabalho que deve ser realizado através da consultoria em curso (ver mais abaixo). 

 
20. Melhoria da ligação ao Príncipe (upgrade microondas). Após alguns atrasos, 

espera-se que quer a CST quer a UNITEL lancem ligações microndas com a ilha do Príncipe nos 

próximos meses. A UNITEL confirmou que a ligação ao Príncipe que terá 176 Km de longitude 

entre Macambará (São Tomé) e Sundi (Príncipe) e uma capacidade de 300Mbps foi concluída e 

deverá estar plenamente em funcionamento em Dezembro 2014, com o lançamento do serviço 

naquele território. A CST, informou que já foi adjudicado o contrato para a ligação com Príncipe 

e que os trabalhos estarão concluídos no primeiro trimestre de 2015. A capacidade para o Príncipe 

vai assim aumentar de 32 Mbps há um ano atrás para 600Mbps. 

 

2.4. PROGRESSO NAS ACTIVIDADES DO PROJECTO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGER 

 

21. Desenvolvimento de uma estratégia para o sector TIC. A estratégia foi preparada 

entre Junho e Setembro 2012, e foram realizadas variadíssimas consultas com os Ministérios, 

AGER, CST, INIC, SIDONIA, Finanças, ONG, empresas, etc. A estratégia foi apresentada 

novamente no atelier de avaliação de meio percurso do projecto que teve lugar a 14 Junho 2013. 

Foi decidido que a estratégia deveria também incluir uma descrição sobre a estrutura institucional 

do sector, com os papéis das várias instituições, tais como o INIC e a AGER. Missões anteriores 

trabalharam para a proposição de uma proposta específica de texto que foi incluída no Aide-

memoire da missão de Abril 2014.. As alterações necessárias foram feitas e o texto final da 

estratégia foi entregue ao Secretário Geral do Governo mais ainda não foi aprovada. Espera-se 

agora que aconteça assim que o novo Governo entre em funções. 

 

22. Assistência à AGER em aspectos legais e regulamentares – atrasos na adopção dos 

documentos. Todos os textos e modelos económicos propostos, bem como a formação à AGER 

foram concluídos no início de 2014. Estas contribuições foram importantes para desenvolver os 

instrumentos necessários à AGER para poder estar bem apetrechada para a nova realidade do 

mercado, nomeadamente a entrada de um segundo operador e a chegada do cabo submarino. 

Trata-se de assegurar que estão cobertas na regulamentação questões ligadas ao acesso aberto às 

infraestruturas e à capacidade do cabo, incluindo partilha de infraestuturas, processo e modelos 

que possam reger o estabelecimento das taxas de interligação entre operadores, etc. No entanto, é 

agora necessário oficializar os vários diplomas preparados. O calendário proposto para essas 

etapas está na tabela abaixo, sendo que os passos no seio do governo têm um calendário ainda por 

definir.  

 

Decreto sobre interligação Data inicial prevista Nova data 

Decreto apresentado ao Ministério 

das Obras Públicas e aprovação em 

conselho de ministros 

Abril 2014 (realizado)   Abril 2014 (realizado)   

Promulgação na presidência da 

República 

Maio de 2014 Setembro de 2014 

(realizado) 
Publicação Junho 2014 Dezembro 2014/Janeiro 

2015 
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Lei de base de 

telecomunicações 

Data inicial 

prevista 

Nova data 

Alterações propostas à lei 

apresentadas ao Ministério 

das Obras Públicas 

Abril 2014 Abril 2014 

(realizado) 

Aprovação em conselho de 

ministros 

Maio de 2014 Abril de 2014 

(realizado) 
Aprovação pela Assembleia 

da República 

Junho de 2014 Março 2015 

Promulgação na Presidência 

da República  

Julho de 2014 Abril 2015 

Publicação Agosto de 2014  Maio 2015  
 

23. Cobertura dos aspectos ligados aos procedimentos para entrada de ISPs. Durante a 

missão discutiu-se os aspectos pendentes para criar as condições de entrada de ISPs. O facto de 

até agora os consultores não terem coberto a questão dos procedimentos para entrada de ISPs no 

mercado, e concordou-se que prever a entrada dos ISPs é uma condição necessária para que o 

resto do trabalho faça sentido – ie, não faz sentido falar de partilha de infraestruturas etc, se não 

houver a possibilidade de os ISPs poderem entrar no mercado. Os consultores prepararam os 

textos legais necessários assim como uma primeira versão das condições da licença (‘cahier de 

charges’) para os ISPs. No entanto, a AGER informou que ainda há um conjunto de 

procedimentos que precisam ser preparados de modo a que se possam autorizar ISPs e dar-lhes se 

necessário uma licença de utilização do espectro radioeléctrico – a AGER informou que é preciso 

trabalhar na legislação relativa a este tipo de serviço e preparar um caderno de encargos que 

defina todas as formas de funcionamento dos ISPs para que os fornecedores possam apresentar 

propostas. A AGER conta fazer isto no primeiro trimestre de 2015. 

 

24. Assistência sobre o Acesso Universal. O consultor que está a apoiar o governo nos 

aspectos de serviço universal tinha apresentado as suas conclusões no passado mês de Janeiro 

2014. Depois de fazer uma análise sobre a experiência até agora com o Fundo, a conclusão do 

consultor foi que ela não difere de muitas outras experiências noutros países – ou seja: os fundos 

são recolhidos, mas quase não há desembolsos, resultando numa acumulação de recursos e um 

impacto negativo para o sector: 

a) A primeira recomendação do consultor é  que não se estabeleça um Fundo de 

Serviço Universal e que se continue a usar outros mecanismos para promover o 

serviço universal.  

b) Alternativamente, querendo a AGER e o Governo continuar com um Fundo de 

Serviço Universal em STP, a recomendação é que o decreto 19/2012 seja 

substancialmente reformulado, por exemplo nos seguintes aspectos:  

i. ‘Governance’: o montante e calendário dos reembolsos da AGER e de futuros 

pagamentos sera aprovado/decidido por um Conselho Externo constituído pelo 

Governo, AGER, INIC, e sector privado; 

ii. Administração: nomear/recrutar pessoal dedicado para gestão do fundo (ie, a 

tempo inteiro); 

iii. Colecta dos operadores. ‘Moratorium’ sobre as colectas até que o FSU demonstre 

que há um número suficiente de projectos a realizar e que há capacidade para 

desembolsar os fundos para projectos ligados às TICs; 

iv. Plano Estratégico. Impor que o FSU opere de acordo com um plano estratégico 

multi-anual. 
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25. Progresso nas discussões sobre Serviço Universal. Na missão de Abril e Agosto, 

foram acordados os seguintes pontos principais da estrutura do FSU: 

 

i. Linhas fundamentais do FSU (i.e. colecta dos operadores, ´governance´) 

ii. Conselho externo com representação de vários intervenientes (Min. Obras 

Públicas, INIC, AGER, e as operadoras) que vão decidir sobre a utilização do 

fundo 

iii. Artigos que fazem referência à estrutura do FSU, nomeadamente Auditoria 

externa, e linha de reporte a um Comité independente da AGER.  

iv. Acordo sobre a possibilidade de que o fundo seja desestabelecido segundo 

critérios do Comité tendo em conta o próprio desempenho do fundo (com vista a 

fornecer um incentivo para a utilização eficaz e desembolso dos fundos). 

v. Inclusão na lei dos mecanismos pelos quais AGER fará o reembolso do montante 

utilizado do fundo. 

 

26. Arranjos institucionais sobre Serviço Universal. O FSU inclui a criação dum 

Secretariado que será o órgão responsável das funções de execução do Fundo, nomeadamente: 

preparar planos anuais do fundo, propor linhas estratégicas do fundo, identificar e propor 

projectos, implementar e fazer seguimento dos projectos do fundo. Sugere-se que se tenha em 

consideração a possibilidade de incluir um mecanismo através do qual o Conselho externo possa 

decidir externalizar algumas ou todas as funções do Secretariado para uma unidade de gestão de 

projectos. Essa unidade poderia ser a AFAP, o INIC, ou outro arranjo, (por exemplo uma ONG). 

Esta externalização visaria maximizar um desempenho satisfatório do Fundo e garantir a sua 

continuidade. Com efeito, se o FSU não conseguir ter um desempenho satisfatório, como 

acontece em muitos países (ie, não conseguir implementar projectos ou fazer desembolsos), o 

FSU poderia ser desestabelecido. Sugere-se que este assunto seja coberto numa discussão do 

Comité de Coordenação do Projecto (CCAP). 

 

27. Finalização dos textos para o Decreto de FSU. Os textos estão finalizados e estão a ser 

traduzidos (estará feito até final de Dezembro) e aguardam aprovação da lei de bases (previsto 

para Março 2015) para poderem ser aprovados. 

 

28. Assunto ‘sexline’. A missão teve a oportunidade de constatar que a questão sobre o 

dossier da ‘sexline’ continua a dificultar as chamadas do exterior para São Tomé e Príncipe, 

apesar de ter terminado no final de 2013, o contrato de serviços de valor acrescentado que esteve 

na origem deste problema. Após a missão do mês de Abril a equipa do Banco partilhou com a 

AGER e o Ministério das Finanças, a seu pedido, os contactos de várias entidades que poderão 

ajudar – na UIT mas também representantes de algumas ilhas do pacífico que têm problemas 

similares. O Governo partilhou com a missão que também o Governo dos Estados Unidos alertou 

recentemente o Governo de STP para a utilização do código do país para fins não legítimos. A 

AGER aguarda orientações do governo sobre um possível estudo/assistência técnica a ser feita 

neste domínio.  

 

2.4. CONCURSO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS SECUNDÁRIAS 

 

29. Concurso para ligação da internet às escolas secundárias. O projecto assinou em 

Agosto de 2014 um contrato com a CST para fornecimento de serviço de internet nas escolas 

secundárias. O contrato prevê a ligação 29 escolas secundárias de todo o país por um período de 5 

anos. O contrato foi assinado por um montante de US$286k (equivalente a 5,241,007 dobras). O 

âmbito do concurso teve de ser reduzido relativamente à proposta inicial que tinha sido 

apresentada, dado que a proposta excedia em muito o orçamento disponível. Foram reduzidos os 
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pontos de acesso por escola, e foi ainda excluído um servidor de gestão centralizada da rede que 

tinha sido previsto inicialmente. O contrato conta desde o seu início com um período de execução 

de 4 meses, até 31 de Dezembro de 2014. 

 

30. Estado actual de execução e monitorização. Segundo a CST, a instalação está já 

completa em 20 das 29 escolas incluídas. A AFAP e INIC têm vindo a efectuar visitas às escolas 

para monitorizar o nível de execução e qualidade do contrato. A missão teve também a 

oportunidade de visitar várias escolas para se inteirar do progresso neste contrato. Em geral o 

serviço é satisfatório (com algumas excepções), mas registou-se a necessidade de alguma 

sensibilização dos responsáveis em cada escola sobre o uso do serviço (para que não o desliguem, 

etc). A missão desenvolveu o checklist a ser utilizado pelo INIC e AFAP para verificação das 

instalações, e desenvolveu ainda, conjuntamente com o INIC e AFAP, tabelas a serem utilizadas 

para a monitorização do contrato (ver anexo 2). Identificou-se como uma das prioridades a 

identificação clara por parte do governo da entidade que deve fazer a gestão deste contrato no 

INIC e/ou Ministério da Educação após o fecho do projecto CAB2.  

 

  

   
Figuras: Rede instalada e utilizadores nas escolas em Guadalupe, Januário Costa, Patrice Lumumba e 

Almas. 

 
31. Identificaram-se também alguns problemas que deverão ser resolvidos da seguinte 

forma: 

a) Deficiência de cobertura em grandes escolas (Liceu Nacional, Trindade, 

Patrice Lumumba, e ainda Manuel Maria Margarido e Januário Costa): a AFAP 

está em discussões com a CST sobre uma adenda, a assinar até meados de 

Dezembro e executar imediatamente, para melhorar a cobertura das grandes 

escolas mencionadas acima 

b) Energia da rede não disponível em 3 escolas: Santa Catarina, Porto Alegre e 

Colónia Açoriana. Existem painéis solares na escola de Santa Catarina que 

incluem uma tomada (a verificar que pode ser usada); existem também painéis 

em Porto Alegre, mas sem tomada, e a AFAP vai contactar as empresas nesta 

área para verificar se é possível instalar a tomada até Dezembro (valor de cerca 

500 euros); Em Colónia Açoriana, a escola utiliza uma ligação (precária) ao 

serviço da CST, e está a ser explorada a hipótese de se alargar o uso desta 

instalação. Caso contrário o equipamento (que já está em funcionamento) poderá 
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ser deslocalizado até que as condições de energia se reúnam para cobrir esta 

escola. 

 
3. DISCUSSÃO SOBRE OUTRAS ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO FUTURO E ANTES DA DATA 

DE FECHO DO PROJECTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

32. Projectos seleccionados: ligação da internet às escolas, tablets e telecentros. O 

projecto apoiou o governo a estruturar projectos a financiar com parte da receita da venda da 

segunda licença à UNITEL
6
. Depois de considerar várias alternativas, os projectos seleccionados 

foram os seguintes:  

 
Projecto Custo estimado inicial 

navegar STP / telecentros 

(pontos de acesso partilhado para a população) 
$150k 

Distribuição de tablets a estudantes da escolas 

secundárias 

$1.5 -$3.6m 

(dependendo das características especificas 

do programa e dos tablets) 

 

33. Próximos passos para telecentros e tablets. O Anexo 3 contém mais informações 

sobre este projecto. Estes projectos aguardam decisão do governo. Espera-se que o novo governo 

possa agora avançar assim que possível. 

 

4. GESTÃO DE PROJECTO 

 

4.1 PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO DO FECHO DE PROJECTO - IMPLEMENTATION COMPLETION 

REPORT (ICR) 

 

34. Plano de trabalho para o ICR. O projecto fecha a Dezembro de 2014. A missão 

discutiu o avanço no processo de preparação do relatório de fecho do projecto (ICR). O Banco 

conta partilhar o relatório de ICR ns próximas duas semanas. O governo recrutou já o consultor 

que vai redigir o relatório do governo, que a missão teve a oportunidade de encontrar. Foi 

acordado o seguinte plano do trabalho:  

 

Actividade Data limite Responsabilidade 

Preparação ICR do Governo    

Concluir 1º draft do ICR do Governo 31 Dezembro 

2014 
AFAP 

Enviar versão final do ICR do Governo 15 Fevereiro 

2015 
AFAP 

Preparação ICR do Banco   

Enviar ICR do Banco ao Governo para comentários 15 dezembro 

2014 
Banco 

Recolher comentários do governo e parceiros sobre ICR 

do Banco 

30 janeiro 2015 
AFAP 

Colecta de indicadores  15 fevereiro 2015 AFAP 

Finalizar processo ICR 15 março 2015 Banco 

 

 

                                                 
6
 O governo recebeu $8milhões com a entrada do segundo operador, e indicou a vontade de reinvistir parte 

deste dinheiro (um mínimo de $1.5-2m no sector). 
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4.2 INDICADORES DE PROJECTO 

 

35. Quadro de resultados e colecta de indicadores. Dado que foram recolhidos 

indicadores do projecto recentemente, acordou-se que seria feita a próxima colheita em Janeiro de 

2015.  

 

4.3. AQUISIÇÕES  

 

36. Plano de aquisições. O plano de aquisições encontra-se no Anexo 4. Verifica-se que a 

maior parte das actividades previstas no Plano de Aquisições já foram contratadas. Recomenda-se 

a aprovação da adenda ao contrato de Internet para as escolas com urgência. 

 
4.6. GESTÃO FINANCEIRA 

 

37. Revisão de Gestão Financeira. Esta missão não incluiu um especialista de gestão 

financeira, no entanto aproveitamos a missão corrente para fazer uma actualização sobre estes 

aspectos com o Especialista de Gestão Financeira do Banco. Em geral, o desempenho dos 

aspectos ligados aos desembolsos e gestão financeira são satisfatórios e classificação de risco de 

Gestão Financeira permanece moderado. As principais conclusões e recomendações são:  

 

(i) A taxa de desembolso é de 98.66% de acordo com a informação do clientconnection 

e a AFAP tem produzido Pedidos de Saque mensais. Como o projecto vai fechar daqui a 

cerca de 1 mês, o avanço da conta designada vai ser recuperado e dinheiro nessa conta 

(cash on hand) vai diminuir. Em caso de necessidade urgente de dinheiro para cumprir o 

cronograma de pagamento, o projeto pode solicitar ao Banco uma isenção;  

 

(ii) encerramento do Projecto dentro de 4 meses. De acordo com as orientações de 

encerramento do projecto, todos os bens, serviços e obras devem ser concluídas na data 

de fecho – 31 de Dezembro de 2014, e o pagamento realizado até ao final do período de 

graça que vai de Janeiro a Abril 2015. A AFAP deve tomar as medidas necessárias para 

garantir que todos os novos compromissos financeiros são assumidos tendo em 

consideração a data de fecho e os fundos disponíveis. 

 

 

Lista de Anexos  

 

Anexo 1 Plano de acção 

Anexo 2 Checklist para recepção dos serviços de internet nas escolas, kit de informação e tabelas 

de monitorização 

Anexo 3 Progressos anteriores para preparação do concurso dos telecentros e tablets 

Anexo 4 Plano de aquisições para os próximos 18 meses  

Anexo 5 Orçamento e previsões de desembolso 
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Anexo 1 Plano de acção  

 

Actividade Respons. Data Limite 

Enabling Environment   

Adopção pelo Governo da estratégia TIC GoSTP Dezembro 2014 

Aprovação alterações à lei de base de 

Telecomunicações pela Assembleia 
Assembleia 

Março 2015 

Promulgação das alterações à lei Presidência Abril 2015 
Aprovação decreto lei Fundo de Serviço 

Universal 

AGER e INIC 

/ MOP 
Novembro 2014 

STP Cabo   

Monitorizar atrasos nos pagamentos ao 

consórcio ACE  

STP-

Cabo/Governo 
continuado 

Príncipe   

Upgrade e nova ligação a ser realizada pela 

CST 
CST I trimestre 2015 

Outros projectos   

Assinatura da Adenda ao contrato internet 

nas escolas 
AFAP 5 Dezembro 2014 

Identificação dos responsáveis pelo 

seguimento do concurso internet nas escolas 

após o fecho do projecto (INIC/Ministério 

Educação 

Governo/AFA

P/INIC 

15 Dezembro 

2014 

Lançamento de concurso telecentros AFAP Janeiro 2015 

Adjudicação dos contratos telecentros  Março 2015 

Resolução do Governo sobre o caderno de 

encargo do projecto tablets 
AFAP Janeiro 2015 

Área Financeira   

Submeter o FMR de 2014, Q4 AFAP Feb 15, 2015 

Indicadores    

Recolher indicadores do projecto AFAP Janeiro 2015 

Relatório do fecho de projecto (ICR)   

Recrutar consultor para escrever o draft do 

relatório do Governo 
AFAP (já feito) 

Concluir draft do ICR do Governo AFAP Dezembro 2014 

Enviar ICR do Banco ao Governo para 

comentários 
Banco 15 dezembro 2014 

Recolher comentários do governo e parceiros 

sobre ICR do Banco 
AFAP/Banco 30 janeiro 2015 
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Anexo 2 Checklist para recepção dos serviços de internet nas escolas, kit de informação e 

tabelas de monitorização 

 

2.1. Checklist para recepção dos serviços de internet nas escolas 

 

Fichas de aceitacao 
e checlist inernet escolas.xlsx

 
 

2.2. Kit de informação para escolas 

 

Kit de informacao 
para cada escola vFinal.pdf

autocolante.pdf

 
 

2.3. Tabelas de monitorização (INIC e Ministério da Educação e CST) 

 

Monitorizacao do 
contrato internet escolas (tableas, guidelines).docx

Ficha CST.xlsx
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2.4. Observações da missão nas suas visitas 

 

 



 

- 15 - 

 

Anexo 3 Progressos anteriores para preparação do concurso dos telecentros e tablets 

 

1. NAVEGAR STP / TELECENTROS 

 

38. Navegar STP / telecentros. Dada a experiência menos positiva com telecentros à volta do 

mundo, foi identificado anteriormente que o apoio do projecto a este tipo de projectos seria possivelmente 

limitado a 3-4 projectos, a serem implementados com modelos diferentes, para possibilitar a 

aprendizagem sobre os modelos que melhor funcionam, nomeadamente em termos de sustentabilidade. 

Uma hipótese de partida foi a ideia de implementar um deles em parceria com uma ONG (eg irmãs de 

Neves e/ou Roça Mundo), outro em parceria com uma empresa (eg Lexonics e/ou operador), etc. Com 

vista a seleccionar as melhores parcerias, alguns dos critérios a valorar será por exemplo que aos 

potenciais candidatos que tenham protocolos de acordo com instituições locais que consigam trazer outros 

meios de financiamento, que estejam pelo menos há 1-2 anos no terreno, ou que consigam beneficiar 

maior número de utilizadores.  

 

39. Encontro sobre telecentros durante a missão. Durante a missão foi organizado um encontro 

com actores relevantes (várias empresas relativas ao sector das TICS, e a Federação Coordenadora de 

ONGs em STP) com quem se partilharam os principais pontos do projecto. Clarificou-se que o objectivo 

desta actividade dos telecentros seria promover a inclusão digital, com atenção especial às localidades que 

representem as maiores comunidades com menor acesso às TIC, e isto com vista a alcançar maior 

impacto social. Além disso, foi sublinhada a importância dos modelos de negócio dos telecentros serem 

sustentáveis ao longo do tempo. Para isso, as propostas serão seleccionados com base em critérios 

sustentabilidade do modelo de negócios (por exemplo, oferecendo serviços adicionais como cursos para a 

comunidade ou outros) com a perspectiva de que os fundos do governo constituam um suporte para 

iniciar o negócio, mas não um financiamento essencial a médio prazo. O encontro serviu também para 

validar os objectivos do projecto com os parceiros potenciais quem mostrarão uma boa aceitação da 

estrutura do projecto e interesse em apresentar propostas quando o concurso for lançado.  

 

40. Documentos do concurso e fundos para telecentros. Apesar de se ter acordado na última 

missão que a AFAP prepararia uma primeira versão dos documentos em Junho 2014, esses documentos 

ainda não existem.   Tendo em conta que a ideia continua a ser que este projecto seja financiado com 

fundos do Governo, os documentos do concurso seguirão a normativa nacional de aquisições. A AFAP 

conta terminar esses documentos em breve. Com o fim de assegurar que os fundos estão disponíveis, a 

missão teve a oportunidade de voltar a confirmar o que já tinha sido acordado anteriormente com o 

Ministério de Plano e Finanças: ie, que uma vez que seja conhecido o orçamento dos telecentros, e que o 

concurso seja lançado, o Governo depositará o orçamento correspondente numa conta do Banco Central e 

confiará a gestão destes fundos à AFAP. 

 
Calendário para as próximas etapas 

Data Etapa 

Setembro 2014 Finalizar os documentos do concurso e entregar ao governo 

Outubro 2014 Lançamento do concurso 

Outubro 2014 Avaliação 

Outubro/Novembro 2014 Adjudicação dos contratos 

Novembro 2014 – Fevereiro 

2015 

Implementação 

 
2 TABLETS 

 
41. Distribuição de dispositivos a estudantes da escolas secundárias. Após a chegada do cabo 

submarino, e em complemento com o projecto de ligar as escolas à internet, o terceiro projecto proposto 
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para implementar, seria o de distribuir tablets aos estudantes (e professores) das Escolas secundárias a fim 

de assegurar que os estudantes em particular podem aceder à internet. A ideia seria comprar tablets de 

baixo custo (hoje em dia existem tablets a cerca de $50-$80) de forma centralizada e em bulk para todos 

os estudantes. Os tablets poderiam ser usados para guardar os livros escolares e evitar que os livros 

tenham de ser impressos. Hoje em dia os estudantes gastam cerca de $15/ano em livros (subsidiado, o 

valor real é cerca de $30). Estes custos poderiam ser reutilizados, ou até usados para comprar tablets para 

o ano seguinte.  

 

42. Encontro sobre tablets durante a missão. Durante a missão foi organizado um atelier (ver 

fotos)  com diferentes actores chave do governo (Ministério de Educação, Ministério da Juventude, 

Ministério da Obras Públicas, Ministério do Plano e Finanças, INIC, e AGER) com o fim de validar o 

valor/interesse do projecto para os objectivos de desenvolvimento do país, e para identificar, com base em 

outras experiências internacionais, pontos fundamentais do modelo necessário para desenvolver de forma 

cuidada e sustentável um projecto destas características em STP. Nesta discussão chegou-se à conclusão 

de que o projecto conta com o apoio do governo e chegou-se a consenso sobre diversos elementos, 

nomeadamente:  

(i) que os alunos poderão levar os dispositivos para casa com o fim de que estes contribuam 

também para possibilitar o acesso às TICs pelas famílias;  

(ii) começar a implementação do projecto com um piloto que possa depois ser expandido 

gradualmente a todos os graus de ensino secundário, introduzindo assim potenciais melhorias e 

adaptações; 

(iii) estabelecer uma contribuição monetária dos alunos num montante simbólico proporcional ao 

esquema de custos de ensino aplicado pelo Ministério da Educação – tal destina-se a fortalecer o 

sentido de pertença dos dispositivos por parte dos utilizadores; 

(iv) estabelecer de um fundo para o projecto e a sua gestão a longo da implementação das várias 

fases; 

(v) designar uma agência implementadora do projecto que faça a gestão dos fundos, do 

mecanismos do seguro e da garantia, das contribuições dos alunos, etc;       

(vi) considerar as necessidades de melhoria das condições de energia nas escolas assim como que 

os dispositivos tenham exigências energéticas adequadas; 

(vii) necessidade da ter um programa de formação para os professores. 

 

 
 

 
 

43. Estruturação do projecto Dispositivos para Estudantes do Ensino Secondário. Os 

resultados do atelier organizado durante a missão constituem valiosos inputs para a estruturação do 

projecto que será entregue pelo consultor ao governo durante o mês de Setembro. Este projecto também 
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será financiado com fundos do Governo. Com o fim de validar os pontos críticos do projecto, a missão 

teve a oportunidade de confirmar com o Ministério de Plano e Finanças o seu acordo sobre a criação dum 

fundo e da designação de uma agência implementadora como a AFAP para a sua gestão. Uma vez que o 

Governo receba o relatório/proposta final sobre o projecto, o governo tomará as decisões necessárias para 

a sua execução. 

 

Calendário para as próximas etapas 

Data Etapa 

15 de Outubro 2014 Finalizar o documento do projecto e entregar ao governo   

Assim que o Novo governo 

entre em funções
7
  

Decisão do governo sobre a implementação do projecto e próximas 

etapas 

 
  

                                                 
7
 Realizam-se eleições em STP a em Outubro de 2014. 
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Anexo 4 Plano de aquisições para os próximos 18 meses (aprovado a 9 Dezembro 2014) 

Procurement Plan 

 

I. General 
 

1.  Project information:  

Country: Democratic Republic of Sao Tome and Principe 

Project Name: Central African Backbone APL2 São Tomé and Príncipe 

Grant Number: H 642_ST 

Project Implementing Agency (PIA): Project’s Fiduciary and Administrative Agency 

 

 

2. Bank’s approval Date of the Procurement Plan [Original: November, 2010; Revision 

1 

         April 25, 2011; Revision 2: December 8, 2011; Revision 3: January 22, 2013; Revision 4: 

         June 28, 2013; Revision 5: December 10, 2013; Revision 6: May 21, 2014; Revision 7 

         September 23, 2014; Revision 8, December 10, 2014] 

 

3. Date of General Procurement Notice:   May 4, 2011 

 

4. Period covered by this procurement plan: September, 2014 to December 31, 2014 

 

II.  Goods and Works and non-consulting services. 

 
1.       Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank 

as  
      stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:  

 

 Procurement Method Prior Review Threshold Comments 

1. ICB and LIB (Goods) ≥$ 250,000  
2. NCB (Goods) < $ 250,000 Post review 
3. ICB (Works) ≥$ 500,000 Not expected 
4. NCB (Works) < $ 500,000 Post review 
5. Shopping (Goods and Works) < $ 50,000 Post review 

 

2. Prequalification: Not applicable  

3. Proposed Procedures for Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines): 

Not applicable  

 

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Available 

 

5. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable  
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6. Procurement Packages with Methods and Time Schedule  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Ord. 

No. 

 

Ref. No. 

 

Contract  

(Description) 

 

Estimated 

Cost 

 

Procure 

ment 

Method 

 

Review 

by Bank 

(Prior / 

Post) 

 

Expected 

Bid-Opening 

Date  

 

Comments 

1 01/S/CAB/12 
Maintenance of 

computers equipments 
7,700 DC Prior 

January 25, 

2013 
Concluded 

2 01/S/CAB/14 
Broadband Internet for 

Designated Education 

Institutions 

210,000 Shopping Prior 
July 14, 

2014 

Already  

Contracted. An 

addendum of ~ $15k is 

currently being 

discussed (post review) 

3 02/S/CAB/14 
Maintenance of 

computers equipment 
500 DC Prior 

June 30, 

2014 
Concluded 

 

 

II.       Selection of Consultants 

 

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to 

the Guidelines Selection and Employment of Consultants: 
 

 Selection  Method Prior Review Threshold Comments 

1. Quality and  Cost-based Selection  (Firms)  ≥$ 100,000  

2. Quality and  Cost-based Selection  (Firms)  < $ 100,000 Post review 

3. Single Source Selection  (Firms) All  

4. Single Source Selection  (Individuals) All  

5. Least-cost Selection < $ 100,000  

6. Selection Based on Consultants’ Qualifications < $ 100,000 Post review 

7. Selection of Individual Consultants ≥$ 50,000  

8. Selection of Individual Consultants < $ 50,000 Post review 

 

All Single Source contract to be subject to Prior Review 

 

2.  Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost 

less than $ 100,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the 

provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines. 

 

3. Any Other Special Selection Arrangements:  

3.1. Least-cost Selection 

3.2. Selection Based on the Consultant’s Qualifications 

 

 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Ord. 

No. 

 

 

Ref. No. 

 

Description of Assignment 

 

 

Estimated 

Cost 

 

Selection 

Method 

 

Review 

by 

Bank 

(Prior / 

Post) 

 

Expected 

Proposals 

Submission 

Date 

 

Comments 
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1 09/C/CAB/11 

Technical Assistance to 

modernize and harmonize 

legal and regulatory 

framework the ICT Sector 

230,000 QCBS Prior 
March  21,  

2013 
Concluded 

2 10/C/CAB/11 

Technical assistance to 

perform technical and 

financial annual audits of the 

ACE SPV 

49,500 LCS Post 
January 28,  

2014 
Concluded 

3 04/C/CAB/12 
Auditing services for the 

project 
30,000 LCS Prior 

December 13, 

2012 
Concluded 

4 
11/C/CAB/11 

 

Technical Assistance to 

improve access to ICT 

service in rural areas and to 

structure PPP investments 

 

125,000 

 

IC 

 

Prior 

April 12, 

2013 
Concluded 

5 01/C/CAB/13  

Technical Assistance in 

journalism for the mid-term 

evaluation  of the  project  

750 IC Post 
April, 9 

2013 
Concluded 

6 02/C/CAB/13  

Technical Assistance in 

monitoring and evaluation 

for the mid-term evaluation 

of the project  

3 500 IC Post 
April, 9 

2013 
Concluded 

7 07/C/CAB/11  
Recruitment of Technical 

Advisor  
10,000 SSS Prior 

February, 27 

2013 
Concluded 

8 03/C/CAB/13 
Recruitment of Technical 

Advisor  
15,000 SSS Prior 

February, 27 

2013 
Concluded 

9 05/C/CAB/13 
Recruitment of Procurement 

Specialist 
6,0380 SSS Prior 

November, 29 

2013 
Concluded 

10 06/C/CAB/13 Recruitment of accountant   13,800 SSS Prior 
November, 29 

2013 
Already hired 

11 07/C/CAB/13 
Recruitment of Project  

Coordinator  
37,950 SSS Prior 

December, 18 

2013 
Already hired 

12 08/C/CAB/13 
Recruitment of Financial  

Manager 
24,150 SSS Prior 

November, 29 

2013 
Already hired 

13 09/C/CAB/12 
Auditing Services for the 

project 
10,000 LCS Prior 

December 21, 

2014 
 

14 01/C/CAB/14 
Recruitment of Procurement 

Specialist 
4,025 SSS Prior 

March 29, 

2014 
Concluded 

15 02/C/CAB/14 
Technical Assistance to 

Elaborate the ICR 
3,500 IC Post 

October, 13 

2014 
Already hired 

 
  

IV. Implementing Agency Building Activities with Time Schedule 

 

1. In this section the agreed Capacity Building Activities (some items could be from CPAR 

recommendation) are listed with some schedule 

 
 
Ord. 

No. 

 

Expected outcome / 

Activity Description  

 

 

Estimated 

Cost 

 

Estimated 

Duration 

 

Start Date 

 

Comments 

 
1 

 

Advanced Procurement Training 

 

 

8,559 

 

1 Week 

 

June 16, 2014 Process concluded 

 
2 

Training in English 10,000 3 Week  
December 2,  

2014 
Training started 
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Anexo 5  Orçamento e previsões de desembolso 

 

 

 

 

 


